
CULTO MATUTINO                                                     3º.DOM/JULHO 
 
 
∗ Prelúdio ....................................................................................................................Piano/Órgão 
∗ Comunicações e saudação aos visitantes .............................................................................Pastor 

 
ADORAÇÃO 
 
∗ Intróito ...............................................................................................................................Coro I 
∗ Oração Invocatória ............................................................................................................Pastor 
∗ Leitura bíblica .............................................................................................................Congregação 

∗ Hino  “Onipotente Rei” (CC 5/HCC 6/HE 82) ...............................................................Congregação 
 
RENOVAÇÃO 
 
∗ Chamada à Confissão e Adoração – Salmo 9:11; 103:1......................................Pastor/Congregação 
∗ Confissão do Povo de Deus – Oração silenciosa .......................................................................Todos 
∗ Oração de Confissão ..............................................................................................................Pastor 
∗ Hino/Cântico ...........Entrega dízimos e ofertas ............................................................Congregação 
∗ Oração de gratidão ..............................................................................................................Diácono 
 
PROCLAMAÇÃO 
 
∗ Mensagem musical .................................................................................................................Coro I 
∗ Proclamação da Palavra ..........................................................................................................Pastor 
∗ Oração ....................................................................................................................................Pastor 
∗ Mensagem musical ..................................................................................................................Coro I 
 
ENVIO 
 
∗ Hino “Um pendão real” (CC 469/HE 406/NC303/HC 46/SH 255) ...................................Congregação 
∗ Palavra de despedida .................................................................................................................Pastor 

 
Pastor: Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre 

eles e disse: Recebam o Espírito Santo! 
Congreg: Sim, Senhor, envia-nos no poder do teu Santo Espírito como testemunhas vivas do 

Evangelho de Jesus Cristo. 

 
∗ Oração e Bênção Apostólica .......................................................................................................Pastor 
∗ Amém Triplo (HE pg 693) .................................................................................................Congregação 
∗ Poslúdio ...........................................................................................................................Piano/Órgão 
 
 
 
====================================================================================== 
 
 
 
 

CULTO VESPERTINO  - Celebração da Ceia                    3º DOM/JULHO 
 
 

 
∗ Prelúdio ....................................................................................................................Piano/Órgão 
∗ Comunicações e saudação aos visitantes.............................................................................Pastor 

 
 
ACOLHIDOS POR DEUS 
 

  Dirig.: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião; proclamai entre os povos os seus feitos. 
 

 Todos: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. 
 



∗ Intróito ...................................................................................................................Coro Jovem 
∗ Oração Invocatória ..........................................................................................................Pastor 
∗  Leitura bíblica – Salmos 89:15; 27:8; 96:4; Apocalipse 4:11 ....................................Congregação 
 
     Dirig.: Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar- te, Senhor, e que anda na luz da 

tua presença. 
 

      Cong.: A teu respeito diz o meu coração: Busque a minha face! A tua face, Senhor, 
buscarei. 
 

      Dirig.: Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os 
deuses. 
 

     Todos: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque 
criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas” 

 

∗ Hino o “Digno é o Cordeiro”-(HCC 128/Lista de Cânticos) ......................................Congregação 
 
RENOVADOS PELO EVANGELHO 
 
∗ Chamada à Confissão (Hebreus 10:19-22 ................................................................Congregação 

 
    Pastor: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos  
                  pelo sangue de Jesus,  
    Todos: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.  
    Pastor: Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus.  
    Todos:  Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena  
                  convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma  
                  consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. 

 

∗ Confissão do povo de Deus – oração silenciosa....................................................................Todos 
∗ Oração de confissão ...........................................................................................................Pastor 
∗ Cântico “Reina em Mim” –Entrega dízimos e ofertas ................................................ Congregação 
∗ Oração de gratidão ..........................................................................................................Diácono 
 
TRANSFORMADOS PELA PALAVRA DE DEUS 
 
∗ Mensagem musical .....................................................................................................Coro Jovem 
∗ Proclamação da Palavra ......................................................................................................Pastor 
∗ Oração ................................................................................................................................Pastor 
 
CELEBRAÇÃO DA CEIA DO SENHOR 
 

∗ Hino “Fronte Ensangüentada” (HCC130/NC 264 (Entrada dos diáconos) ....................Congregação  
∗ Oração .................................................................................................................................Pastor 
∗ Partilha do Pão e do Vinho (Cântico: “Alto Preço”) .......................................................Congregação 
∗ Oração .................................................................................................................................Pastor 
 

 
ENVIADOS EM NOME DE CRISTO 
 

∗ Hino “A Chamada Final”(CC 108/HCC 157/HE 57/NC 297/SH 599)...........................Congregação 
∗ Palavras de envio ..................................................................................................................Pastor 

 
            Dirig.: Paz seja com vocês! Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com 

isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo! 
 

             Resposta: Sim, Senhor, envia-nos no poder do teu Santo Espírito como 
testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. 

 
∗ Oração e Bênção apostólica ................................................................................................Pastor 
∗ Amém triplo (HE pg 693) ................................................................................Coro e Congregação 
∗ Poslúdio ...................................................................................................................Piano/Órgão 


